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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Agency Theory 

 Teori agensi (agency theory) menurut Jensen and Meckling (1976), 

menggambarkan sebuah hubungan yang timbul karena adanya kontrak antara 

pihak principal dan pihak lain yang disebut sebagai pihak agent, di mana pihak 

principal mendelegasikan sebuah pekerjaan kepada pihak agent. Investor 

merupakan pihak principal pada perusahaan yang modalnya berasal dari 

kepemilikan saham investor, sedangkan pihak manajemen pengelola perusahaan 

merupakan pihak agen. Inti dari hubungan keagenan adalah pemisahan fungsi 

antara pemilik perusahaan dengan manajemen. Teori agensi menjelaskan bahwa 

pihak pemilik menyediakan sumber daya bagi pihak manajemen untuk 

menjalankan perusahaan, sebaliknya pihak manajemen diharuskan untuk 

melakukan sebuah service bagi pihak pemilik sesuai dengan kepentingan pemilik. 

Pihak manajemen juga diberi wewenang oleh pihak pemilik dalam pembuatan 

keputusan untuk mengelola perusahaan 

 Teori keagenan juga dapat dipandang sebagai suatu versi dari Game 

Theory (Mursalim, 2005), yang membuat sebuah model kontraktual antara dua 

atau lebih orang (pihak), dimana salah satu pihak disebut manajer (agent) dan 

pihak yang lain disebut pemilik (principal). Pemilik mendelegasikan 

pertanggungjawaban atas decision making kepada manajer, hal ini dapat pula 
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dikatakan bahwa pemilik memberikan amanah kepada manajer untuk 

melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati.  

 Pemberian delegasi kepada manejemen dapat menimbulkan masalah 

keagenan (agency problem) yang berarti ketidaksejajaran kepentingan antara 

pemilik (principal) dengan manajemen perusahaan (agent). Principal 

berkeinginan meningkatkan kemakmuran melalui peningkatan nilai perusahaan 

dan bagi agent mereka bertujuan mendapatkan imbalan gaji, bonus, dan 

kompensasi lainnya (Jensen dan Meckling, 1976). Menurut Emery et. al (2004: 

379), agency problem dapat menimbulkan biaya keagenan, yaitu biaya yang 

timbul agar manajemen bertindak selaras dengan tujuan pemilik perusahaan. 

Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan penyelarasan kepentingan antara 

manajemen dengan pemegang saham agar tercipta tujuan yang sama.  

 Menurut Eisenhardt (1989: 58), teori agensi menggunakan tiga asumsi 

sifat manusia yaitu: (1). Manusia pada umumya mementingkan diri sendiri (self 

interest), (2). Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa 

mendatang (bounded rationality), dan (3). Manusia selalu menghindari resiko 

(risk averse). Dari asumsi sifat dasar manusia tersebut dapat dilihat bahwa 

masalah keagenan (agency problem) yang sering terjadi antara manajer dengan 

pemegang saham dipicu karena sifat dasar tersebut. Bila dihubungkan dengan 

teori Jensen dan Meckling, manajer dalam mengelola perusahaan cenderung 

mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan untuk meningkatkan 

nilai perusahaan, seharusnya sebagai manajer meningkatkan kemakmuran pemilik 

melalui peningkatan nilai perusahaan. 
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2.1.2. Teori Akuntansi Positif   

 Teori Akuntansi Positif berkembang seiring kebutuhan dalam masyarakat. 

Teori akuntansi positif ini berusaha untuk menjelaskan fenomena akuntansi yang 

diamati berdasarkan pada alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya suatu 

peristiwa (Riahi, 2000 dalam Astarani dan Noviyanti, 2013). Tujuan dari 

akuntansi positif adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi. 

Penjelasan berarti memberikan alasan-alasan terhadap praktik yang diamati. 

Misalnya teori akuntansi positif menjelaskan mengapa perusahaan tetap 

menggunakan akuntansi cost histories dan mengapa perusahaan tertentu 

mengubah taktik akuntansi mereka prediksi terhadap praktik akuntansi berarti 

teori berusaha memprediksi fenomena yang belum diamati (Riahi, 2001 dalam 

Astarani dan Noviyanti, 2013). 

 Watts dan Zimmerman (1990) dalam Miqdad (2012) mengemukakan 

pandangan lain tentang Teori Akuntansi Positif (Positive Accounting Theory), 

sebagai suatu dasar pemikiran untuk menganalisis teori akuntansi dalam 

pendekatan normatif terlalu sederhana dan tidak memberikan dasar teori yang 

kuat. Teori Akuntansi Positif memfokuskan pada kemampuan untuk menjelaskan 

dan memprediksi praktik-praktik akuntansi. Teori ini bermanfaat untuk 

memahami dan memprediksi perubahan akuntansi perusahaan. Kebijakan 

akuntansi yang dirumuskan oleh pihak manajemen, substansinya adalah dalam 

rangka merespon usulan standar akuntansi yang baru.  
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 Scott (2009: 284) juga memiliki tangapan yang sama, bahwa:  

Positive accounting theory (PAT) is concerned with predicting such actions as the 

choices of accounting policies by the firm managers and how managers will 

respond to proposed new accounting standards. 

 Pilihan-pilihan akuntansi hanya akan memiliki konsekuensi ekonomi jika 

perubahan-perubahan dalam peraturan-peraturan yang digunakan untuk 

menghitung angka-angka akuntansi mempengaruhi besar kecilnya distribusi aliran 

kas perusahaan, atau kemakmuran pihak-pihak yang menggunakan angka-angka 

tersebut untuk pengambilan keputusan atau kontrak. Menurut Holthausen dan 

Leftwich, teori ini disebut sebagai teori konsekuensi ekonomi (Holthausen dan 

Leftwich, 1983 dalam Gumanti, 2002). 

 Watts and Zimmerman (1990) dalam Scott (2009: 287-289) 

mengemukakan tiga hipotesis yang mendasari pemilihan metode akuntansi untuk 

perusahaan, yaitu: 

i. Hipotesis Program Bonus  

Perusahaan akan memberikan apresiasi kepada manajer dalam bentuk bonus 

apabila manajer dapat mencapai target yang akan diraih oleh perusahaan. Oleh 

sebab itu untuk dapat memperoleh bonus digunakanlah metode-metode 

akuntansi yang dapat meningkatkan laba akuntansi. 

ii.  Hipotesis Perjanjian Hutang  

Dalam perjanjian kontrak hutang, biasanya terdapat ketentuan-ketentuan yang 

harus dipatuhi oleh perusahaan. Apabila perusahaan tidak dapat menjaga hal 
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tersebut, maka akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan yang berupa 

pinalti, dan akan berdampak pada terhambatnya kinerja operasional 

perusahaan. Untuk menghindari masalah tersebut perusahaan akan 

meningkatkan jumlah laba dengan metode akuntansi yang ada. 

iii. Hipotesis Biaya Politik  

Perusahaan yang memiliki laba yang besar, cenderung akan mendapat banyak 

perhatian dari pemerintah sehingga akan menimbulkan biaya politik. Seperti 

pengenaan pajak yang tinggi dan tuntutan tanggungjawab yang besar terhadap 

lingkungan. Untuk menghindari, perusahaan cenderung untuk mengurangi laba 

yang diperoleh agar biaya politik yang dikeluarkan tidak terlalu besar. 

 Dalam topik ini teori akuntansi positif memiliki hubungan dengan teori 

keagenan, Chariri dan Ghozali (2007) dalam Hendrianto (2012) menyatakan 

bahwa ada tiga hubungan keagenan: 

1.  Antara manajemen dengan pemilik (pemegang saham). 

2.  Antara manajemen dengan kreditor. 

3.  Antara manajemen dengan pemerintah. 

 Teori akuntansi positif menurut Hendrianto (2012) menyebutkan bahwa 

tingkat kesulitan keuangan perusahaan dapat mempengaruhi tingkat 

konservatisme. Jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, manajer dapat 

dianggap akan melanggar kontrak. Kondisi keuangan perusahaan yang 

bermasalah diakibatkan oleh kualitas manajer yang buruk dan dapat memicu 

pemegang saham melakukan penggantian manajer. Ancaman tersebut mendorong 

manajer menurunkan tingkat konservatisme akuntansi. Pada perusahaan yang 
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tidak mempunyai masalah keuangan, manajer tidak menghadapi tekanan 

pelanggaran kontrak sehingga manajer menerapkan akuntansi konservatif untuk 

menghindari kemungkinan konflik dengan kreditur dan pemegang saham. Dengan 

demikian, pemilihan metode konservatisme tidak terlepas dari kepentingan 

manajer untuk mengoptimalkan kepentingannya dengan mengorbankan 

kepentingan pemegang saham. 

2.1.3. Pengertian Pajak 

 Pajak menurut Pasal 1 UU Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan 

Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 

 Berikut adalah ciri-ciri pajak menurut Resmi (2003: 2): 

a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan  

 pelaksanaanya. 

b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi  

 individual oleh pemerintah. 

c. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari  

pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public 

investment.  
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 Berikut fungsi pajak yang dikemukakan oleh Ilyas dan Burton  (2007: 10): 

a. Fungsi budgetair, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-

banyaknya sesuai dengan Undang-undang berlaku yang pada waktunya akan 

digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu 

pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) 

akan digunakan sebagai tabungan Pemerintah. 

b. Fungsi regulerend, adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan 

digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang 

letaknya diluar bidang keuangan. 

c. Fungsi demokrasi, yaitu suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan 

atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan 

pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi sekarang ini 

sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan 

dari pemerintah. Apabila seseorang telah melakukan kewajibannya membayar 

pajak kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku, maka ia mempunyai hak 

pula untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari Pemerintah. 

d. Fungsi distribusi, yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan 

dan keadilan dalam masyarakat.  

2.1.4. Manajemen Pajak 

 Lumbantoruan (1996) dalam Suandy (2011: 6) mendefinisikan manajemen 

pajak sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, akan 

tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan 

likuiditas yang akan diinginkan. Suandy (2011: 6) menyatakan, tujuan manajemen 
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pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu menerapkan dengan benar segala ketentuan 

perpajakan dan upaya efisiensi pajak penghasilan untuk dapat mencapai laba dan 

likuiditas yang seharusnya. Tujuan manajemen pajak dapat tercapai dengan cara 

menerapkan secara efektif fungsi-fungsi manajemen pajak, yang meliputi: 

1. Tax Planning 

 Pada fungsi ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan 

perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan 

dilakukan untuk meminimumkan kewajiban pajak. 

2. Tax Implementation 

 Setelah diketahui cara untuk melakukan penghematan pajak selanjutnya 

mengimplementasikannya, baik secara formal maupun material dan harus  

dipastikan pelaksanaannya telah memenuhi peraturan yang berlaku. 

3. Tax Control. 

 Fungsi ini bertujuan untuk memeastikan bahwa kewajiban pajak telah 

dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan memenuhi 

persyaratan formal dan material untuk menghindari sanksi maupun 

pemeriksaan yang dapat merugikan Wajib Pajak. 

2.1.5. Perencanaan Pajak 

 Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan 

untuk pembiayaan negara, namun pajak dianggap sebagai beban yang mengurangi 

laba perusahaan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya terdapat kepentingan 

yang berbeda antara Wajib Pajak dengan pemerintah. Di sisi Wajib Pajak, mereka 

melakukan usaha untuk membayar pajak seminimal mungkin, hal ini dikarenakan 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI BHISMO ANANTA NUGROHO
PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI ...



22 

 

 

 

membayar pajak berarti menambah beban yang kemudian mengurangi 

kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Namun disisi pemerintah, pemerintah 

membutuhkan dana untuk membiayai pengeluaran negara, yang sebagian besar 

bersumber dari penerimaan pajak. Karena ada perbedaan kepentingan antara 

Wajib Pajak dan pemerintah, maka dapat menimbulkan  sikap Wajib Pajak untuk 

meminimalkan beban pajaknya. 

 Perencanaan pajak merupakan salah satu fungsi dari manajemen pajak 

untuk mencapai tujuannya. Hal tersebut berdasarkan penjelasan yang 

dikemukakan oleh Lumbantoruan (1996: 483), dimana fungsi manajemen pajak 

terbagi menjadi tiga, yaitu (1). Perencanaan pajak, (2). Pelaksanaan kewajiban 

pajak, dan (3). Pengendalian pajak. Suandy (2011: 6), perencanaan pajak 

merupakan langkah awal dari manajemen pajak. Perencanaan pajak yang 

dimaksut berbeda dengan perencanaan yang merugikan negara, karena tujuan dari 

perencanaan pajak yaitu mengatur agar jumlah pajak yang dibayarkan minimal. 

Hal ini selaras dengan pendapat Zain (2005: 43) yang mendefinisikan 

perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha Wajib Pajak atau 

sekelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehinga utang pajaknya, baik pajak 

penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam posisi yang paling minimal, 

sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

 Muljono (2009: 2) berpendapat bahwa tujuan utama perencanaan pajak 

yaitu pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar dan tidak mengganggu 

kelangsungan perusahan. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa perencanaan 
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pajak melalui penghindaran pajak merupakan cara yang dapat ditempuh oleh 

Wajib Pajak dalam rangngka meminimumkan hutang pajak, selama tidak 

melanggar peraturan yang berlaku.   

 Menurut Mangoting (1999) ada dua manfaat perencanaan pajak yaitu: 

a. Penghematan kas keluar, karena pajak merupakan unsur biaya yang dapat 

dikurangi. 

b. Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat 

diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran 

sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas yang lebih akurat.  

 Menurut Lumbantoruan (1996: 489) ada beberapa cara yang dapat 

dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajak, diantaranya yaitu: 

a. Pergeseran pajak (tax shifting) adalah pemindahan atau mentransfer beban 

pajak dari subjek pajak kepada pihak lainnya. Dengan demikian, orang atau 

badan yang dikenakan pajak dimungkinkan sekali tidak menanggung beban 

pajaknya. 

b. Kapitalisasi adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak 

yang akan dibayarkan kemudian oleh pihak pembeli. 

c. Transformasi adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh perusahaan 

dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya. 

d. Penggelapan pajak (tax evasion) adalah penghindaran pajak yang dilakukan 

secara sengaja oleh Wajib Pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan yang 

berlaku. Penggelapan pajak (tax evasion) dilakukan dengan cara memanipulasi 
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secara ilegal beban pajak dengan tidak melaporkan sebagian dari penghasilan, 

sehingga dapat memperkecil jumlah pajak terutang yang sebenarnya.  

e. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) adalah usaha Wajib Pajak untuk 

meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan alternatif-alternatif 

yang riil yang dapat diterima oleh fiskus. Suandy (2008: 7) menyebutkan 

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) adalah rekayasa “tax affairs” yang masih 

tetap dalam bingkai peraturan perpajakan yang ada.  

2.1.6. Tax Avoidance 

 Menurut Suandy (2011: 21) penghindaran pajak (tax avoidance) adalah 

usaha pengurangan pajak secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan 

ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti pengecualian dan 

pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat yang belum diatur 

dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. 

Berbeda dengan penggelapan pajak (tax evasion) yang berarti pengurangan pajak 

yang dilakukan dengan cara melanggar aturan perpajakan sehingga dapat 

dikenalan sanksi pidana. Suandy (2011: 7) memberikan definisi alternatif, 

penghindaran pajak adalah rekayasa tax affairs yang masih tetap dalam bingkai 

ketentuan perpajakan (lawful). 

 Serupa dengan Suandy, tax avoidance menurut Mangoting (1994) adalah 

penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada. Penghindaran pajak 

yang dilakukan oleh wajib pajak memang dimungkinkan atau dalam hal ini 

tidak bertentangan  dengan  undang-undang  atau  ketentuan  hukum  yang 

berlaku,  karena  dianggap praktek-praktek yang berhubungan dengan tax 
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avoidance lebih kepada pemanfaatan  lubang-lubang  atau  celah-celah  atau 

bisa  juga  kekosongan-kekosongan  dalam  undang-undang perpajakan 

Mangoting (1994: 51-52). 

 Dyreng et. al (2008) dalam Simarmata dan Cahyonowati (2014) 

mendeskripsikan tax avoidance sebagai bentuk kegiatan yang memberikan efek 

terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan 

khusus untuk mengurangi pajak. Praktek tax avoidance memanfaatkan 

kelemahan-kelemahan hukum pajak sehingga tidak melanggar hukum perpajakan. 

2.1.7. Konservatisme dalam Akuntansi 

 Akuntan secara tradisional mengekspresikan konservatisme dengan aturan 

mengantisipasi tidak ada profit tetapi mengantisipasi seluruh kerugian (Bliss, 

1924 dalam Watts, 2003). Begitu juga dengan Basu (1997) yang mendefinisikan 

konservatisme sebagai praktik mengurangi laba dalam merespon berita buruk, 

tetapi tidak meningkatkan laba dalam merespon berita baik. Hal ini dapat 

diartikan sebagai kecenderungan akuntan mensyaratkan derajat lebih tinggi dari 

verifikasi untuk mengakui kabar baik sebagai keuntungan daripada untuk 

mengakui kabar buruk sebagai kerugian. SFAC 2 (FASB 1980), paragraf 95 

menyatakan: “...jika dua estimasi jumlah akan diterima atau dibayarkan di masa 

mendatang yang sepertinya sama, konservatisma menganjurkan menggunakan 

estimasi kurang optimistik.” 

 Konservatisme sebagai reaksi yang cenderung mengarah pada sikap 

kehati-hatian (prudent reaction) dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat 

dalam perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan resiko 
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inheren dalam lingkungan bisnis sudah cukup dipertimbangkan. Selain merupakan 

konvensi penting dalam laporan keuangan, konservatisme mengimplikasikan 

kehati-hatian dalam mengakui dan mengukur pendapatan dan aktiva. Konsep 

konservatisme menyatakan bahwa dalam keadaan yang tidak pasti, manajer 

perusahaan akan menentukan pilihan perlakuan atau tindakan akuntansi yang 

didasarkan pada keadaan, harapan, kejadian, atau hasil yang dianggap kurang 

menguntungkan (Dewi, 2004: 252). 

 Wibowo (2002) mendefinisikan konservatisme akuntansi sebagai prinsip 

dalam pelaporan keuangan yang dimaksudkan untuk mengakui dan mengukur 

aktiva dan laba dilakukan dengan penuh kehati-hatian oleh karena aktivitas 

ekonomi dan bisnis yang dilingkupi ketidakpastian. Adapun definisi lain seperti 

yang disebutkan oleh Belkaoui (1985), Hendriksen dan Van Breda (1995), Kam 

(1995), dan Wolk et al. (1997) dalam Juanda (2007) yang secara umum 

berpendapat bahwa konservatisme merupakan metode akuntansi yang 

menghasilkan nilai paling rendah untuk aset dan pendapatan di satu sisi, dan 

menghasilkan nilai paling tinggi untuk utang dan biaya di sisi lainnya. Secara 

tidak langsung bisa dikatakan bahwa konservatisme menghasilkan nilai buku 

ekuitas yang paling rendah. 

 Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia mengijinkan untuk memilih 

salah satu metode yang akan diterapkan. Kebebasan dalam memilih standar 

akuntansi dapat menghasilkan angka-angka yang berbeda dalam laporan 

keuangan. Misalnya PSAK No. 14 mengenai persediaan, PSAK N. 17 mengenai 

akuntansi penyusutan, PSAK No.19 mengenai aktiva tidak berwujud, dan PSAK 
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No.20 mengenai biaya riset dan pengembangan. Fleksibilitas dalam pemilihan 

metode akuntansi tersebut akan berpengaruh terhadap bedanya angka-angka yang 

disajikan dalam laporan keuangan, baik laporan neraca maupun laporan laba-rugi. 

2.1.8. Konservatisme Akuntansi yang Bermanfaat dan Tidak Bermanfaat 

 Banyak kritik mengenai kegunaan konsep konservatisme berkaitan  

dengan kualitas laporan keuangan. Beberapa ahli mengakui manfaat dari 

penerapan praktik konservatisme dalam kualitas laporan keuangan, Monahan 

(1999: 1-2) menyatakan bahwa semakin konservatif metode akuntansi yang 

digunakan, maka nilai buku ekuitas yang dilaporkan akan semakin bias (bervariasi 

antar waktu). Kondisi ini mendukung simpulan bahwa laporan keuangan itu sama 

sekali tidak berguna karena tidak dapat mencerminkan nilai perusahaan 

sesungguhnya. 

  Penman dan Zhang (2002) menambahkan kritikan terhadap pendapat yang 

menyatakan bahwa praktik konservatisme dalam akuntansi menghasilkan laba 

yang berkualitas tinggi. Mereka berpendapat bahwa hubungan antara 

konservatisme dan kualitas laba dipengaruhi oleh pertumbuhan investasi. Jika 

perubahan investasi bersifat temporer, maka dampaknya terhadap laba dan tingkat 

kembalian (rate of return) juga temporer, dan mengakibatkan laba berkualitas 

rendah – tidak sustainable. Hendriksen dan Van Breda (1992: 149) juga 

meyatakan hal yang senada, bahwa “conservatism is, at best, a very poor method 

for treating the existence of uncertainty in valuation and income. At its worst, it 

result in a complete distortion of accounting data.” 
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 Pendapat para peneliti yang menyatakan konservatisme dalam akuntansi 

bermanfaat yaitu apabila laba konservatif, yang disusun menggunakan prinsip 

akuntansi yang konservatif mencerminkan laba minimal yang dapat diperoleh 

perusahaan sehingga laba yang disusun dengan metoda yang konservatif tidak 

merupakan laba yang dibesar-besarkan nilainya, sehingga dapat dianggap sebagai 

laba yang berkualitas (Almilia, 2005). Lebih lanjut, konservatisme akuntansi juga 

bermanfaat untuk menghindari perilaku oportunistik manajer berkaitan dengan 

kontrak-kontrak yang menggunakan laporan keuangan sebagai media kontrak 

yang efisien dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan 

(Watts, 2003). Oleh karena itu, konservatisme akuntansi dapat digunakan untuk 

menghindari moral hazard yang disebabkan oleh pihak-pihak yang mempunyai 

informasi asimetris, pembayaran asimetris, pandangan (horizon) waktu yang 

terbatas, dan tanggung jawab yang terbatas. Pada dasarnya manajer ingin 

kinerjanya dinilai baik oleh pemegang saham, sehingga mereka melaporkan laba 

yang besar agar pemegang saham tertarik melakukan investasi pada perusaahaan 

tersebut misalnya dengan melakukan praktik manajemen laba. Konservatisme 

akuntansi di sini menjadi suatu mekanisme yang mencegah manajer melakukan 

hal tersebut. 

 Konservatisme akuntansi yang tidak bermanfaat adalah ketika suatu 

laporan keuangan jika penyusunannya menggunakan metode yang konservatif, 

mengakibatkan laporan akuntansi yang dihasilkan cenderung bias dan tidak 

mencerminkan realita (Mayangsari dan Wilopo, 2002). Menurut Basu (1997), 

konservatisme sebagai sistem akuntansi yang bias. Pendapat ini dipicu oleh 
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difinisi akuntansi yang mengakui biaya dan kerugian lebih cepat, mengakui 

pendapatan dan keuntungan lebih lambat, menilai aktiva dengan nilai terendah, 

dan kewajiban dengan nilai yang tertinggi. Selain itu konservatisme menghasilkan 

kualitas laba yang rendah dan kurang relevan dimana konservatisme 

mempengaruhi kualitas angka-angka yang dilaporkan di neraca maupun laba 

dalam laporan laba rugi. Ketika perusahaan meningkatkan jumlah investasi, maka 

akuntansi konservatif akan menghasilkan perhitungan laba yang lebih rendah 

dibandingkan akuntansi liberal/optimis. Akuntansi konservatif juga akan 

menciptakan cadangan yang tidak tercatat, sehingga memungkinkan manajemen 

lebih leluasa melaporkan angka laba dimasa mendatang. 

 Kam (1995) dan Qiang (2003) dalam Juanda (2007) menyebutkan ada 

beberapa aspek yang menyebabkan konservatisme ditolak, antara lain:  

a. Ketidak konsistenan. Ketika aset dilaporkan terlalu rendah karena digunakan 

atau dijual, hal ini akan mengakibatkan laba dilaporkan terlalu tinggi. Dalam 

kasus lain ketika laba yang dilaporkan terlalu rendah pada periode sekarang, 

akan dilaporkan terlalu tinggi pada periode berikutnya. 

b. Ketidak teraturan. Tingkat konservatisme dalam laporan keuangan berkaitan 

dengan perihal kebija kan perusahaan. Misalnya ketika mengantisipasi 

kerugian, mungkin dicatat dan mungkin tidak dicatat, karena suatu ekspektasu 

selalu bisa direvisi. 

c. Penyembunyian. Investor mengalami kesulitan menentukan dan menemukan 

jumlah aset yang dilaporkan karena terlalu rendah. Dalam kasus ini investor 

dalam posisi tidak diuntungkan. 
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d. Kontradiktif. Konservatisme akuntansi bertentangan dengan prinsip akuntansi 

lainnya, antara lain: prinsip kos, prinsip penandingan, prinsip konsistensi, 

maupun prinsip pengungkapan. 

e. Konservatisme akuntansi bertentangan dengan karakteristik kualitatif laporan 

keuangan, antara lain: relevan, realiabilitas, dan komparabilitas.  

2.1.9. Pengertian International Financing Standards Report 

 International Financing Standards Report (IFRS) merupakan standar 

akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard 

Board (IASB). Standar Akuntansi Internasional disusun oleh empat organisasi 

utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), Komisi 

Masyarakat Eropa (EU), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan 

Federasi Akuntansi Internasional (IFAC). International Accounting Standar 

Board (IASB) yang dahulu bernama International Accounting Standar Committee 

(IASC), merupakan lembaga independen untuk menyusun standar akuntansi. 

Organisasi ini memiliki tujuan mengembangkan dan mendorong penggunaan 

standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat 

diperbandingkan (Choi et al., 1999: 255-256). 

 Berdasarkan pengalaman negara-negara pengadopsi penuh IFRS, adopsi 

dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara sekaligus atau dengan pendekatan 

„big-bang‟ dan dengan cara gradual (Hoesada, 2008 dalam Nunik, 2010: 60). 

 Menurut Cahyonowati & Ratmono (2012) Indonesia telah melakukan 

adopsi penuh IFRS mulai 1 Januari 2012. Namun penerapan IFRS telah dimulai 

secara bertahap dengan penerapan 19 PSAK dan 7 ISAK baru yang telah 
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mengadopsi IFRS mulai 1 Januari tahun 2010. Konvergensi IFRS ini merupakan 

salah satu kesepakatan pemerintah Indonesia sebagai anggota forum G-20. 

Berdasarkan proposal konvergensi yang telah dikeluarkan oleh IAI, proses adopsi 

dibagi dalam tiga tahap. Masing-masing tahap akan dilakukan dengan jadwal 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1. 
Jadwal Pelaksanaan Adopsi IFRS 

No. Tahap Keterangan Tahun 
1. Tahap Adopsi Adopsi seluruh IFRS 

terakhir ke dalam PSAK. 
 

2008 - 2010 

2. Tahap Persiapan Penyiapan seluruh 
infratruktur pendukung 
untuk implementasi PSAK 
yang sudah mengadopsi 
seluruh IFRS. 
 

2011 

3. Tahap Implementasi Penerapan PSAK yang 
sudah mengadopsi seluruh 
IFRS bagi perusahaan-
perusaaan yang memiliki 
akuntabilitas publik. 
 

2012 

Sumber: Proposal Konvergensi IFRS oleh IAI tahun 2008. 

2.1.10. Return on Asset 

 Suprianto dan Dewi (2014) mengatakan bahwa perusahaan dengan tingkat 

profitabilitas yang tinggi menunjukan bahwa kegiatan perusahaan berjalan dengan 

baik, mengalami laba serta memiliki kemungkinan dapat bertahan hidup (survive) 

dalam jangka panjang. Profitabilitas perusahaan dapat dilihat dari rasio 

rentabilitas salah satunya adalah return on asset (ROA). Apabila ROA meningkat 

berarti profitabilitas perusahaan juga meningkat, profitabilitas yang meningkat 

juga berarti laba perusahaan cenderung besar.  
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 Menurut Lesatari dan Sugiharto (2007) dalam Rinati (2008) ROA adalah 

rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungn bersih yang diperoleh dari 

penggunaan aktiva. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik 

produktivitas assets dalam memperoleh keuntungan bersih. Tandelilin (2010: 372) 

ROA (Return on Assets) menggambarkan sejauh mana kemampuan aset – aset 

yang dimiliki perusahaan bisa mengahsilkan laba. 

 Sawir (2001: 19), untuk menghitung ROA, ada yang ingin menambahkan 

bunga setelah pajak dalam pembilang dari rasio tersebut. Teori ini didasarkan 

pada pendapat bahwa karena aktiva didanai oleh pemengang saham dan kreditor, 

maka rasio harus dapat memberikan ukuran produktivitas aktiva dalam 

memberikan pengembalian kepada kedua penanam modal itu. Robert Ang (1997: 

32-33) menyatakan bahwa Return on Asset diukur dari laba bersih setelah pajak 

(earning after tax) terhadap total assetnya yang  mencerminkan kemampuan 

perusahaan dalam penggunaan investasi yang digunakan untuk operasi perusahaan 

dalam rangka menghasilkan profitabilitas perusahaan. 

2.1.11. Sales Growth 

 Kasmir (2011: 107) mengemukakan rasio pertumbuhan merupakan rasio 

yang menggambarkan kemampuan perusahan mempertahankan posisi 

ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Kesuma 

(2009) menyatakan bahwa sales growth adalah kenaikan jumlah penjualan dari 

tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Menurut Fabozzi (2000: 881) 

menyatakan bahwa sales growth adalah perubahan penjualan pada laporan 

keuangan pertahun. Pertumbuhan penjualan yang di atas rata-rata suatu 
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perusahaan pada umumnya didasarkan pada pertumbuhan cepat yang diharapkan 

dan industri dimana perusahaan beroperasi.  

 Pertumbuhan penjualan (growth) memiliki peranan yang penting dalam 

modal kerja, dengan mengetahui seberapa besar pertumbuhan penjualan, 

perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan didapatkan 

(Nugroho, 2011). 

 Hal senada juga diungkapkan oleh Pagano dan Schlvardi (2003) dalam 

Hansen dan Juniarti (2014: 124), sales growth mempunyai pengaruh di dalam 

meningkatkan profitabilitas perusahaan dan nilai perusahaan. Dimana 

pertumbuhan penjualan yang ditandai dengan peningkatan market share yang 

akan berdampak pada peningkatan penjualan dari perusahaan sehingga akan 

meningkatkan profitabilitas dari perusahaan. Pertumbuhan penjualan yang 

meningkat cenderung memiliki laba yang tinggi dan akan menghasilkan pajak 

yang tinggi pula. Perusahaan cenderung menginginkan agar biaya pajak yang 

harus dibayar menjadi lebih kecil, keadaan ini membuat perusahaan berusaha 

menerapkan kebijakan akuntansi yang dapat mengurangi laba akuntansi. 

Kebijakan akuntansi yang mungkin dipilih oleh perusahaan salah satunya adalah 

kebijakan akuntansi konservatif. 

3.1. Penelitian Terdahulu 

 Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang tax 

avoidance yang dipengaruhi oleh konservatisme akuntansi, return on asset, dan 

sales growth. Tidak semua penelitian terdahulu memiliki persamaan variabel 

dengan penelitian penulis.  Berikut tabel 2.2. sebagai rangkuman ringkasan: 
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Tabel 2.2. 
Penelitian Terdahulu 

 

No. Nama dan 
Tahun Penelitian 

Judul Penelitian Variabel Penelitian Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Tresno Eka Jaya, 
M. Yasser Arafat, 

dan 
Dinda Kartika 

(2013) 

Corporate Governance, 
Konservatisme 
Akuntansi, dan Tax 
Avoidance 

Variabel Independen: 
- Komposisi 

Pemilikan Saham 
Institusional 

- Ukuran Dewan 
Direksi 

- Kualitas Audit 
- Konservatisme 

Akuntansi 
 

Variabel 
Dependen: 
- Tax Avoidance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Komposisi kepemilikan 
saham institusional 
tidak berpengaruh 
terhadap praktik 
penghindaran pajak.  

- Ukuran dewan direksi 
tidak berpengaruh 
terhadap praktik 
penghindaran pajak.  

- Kualitas audit tidak 
berpengaruh terhadap 
praktik penghindaran 
pajak. 

- Konservatisme 
akuntansi tidak 
berpengaruh terhadap 
penghindaran pajak. 

Menggunakan 
Konservatisme 
Akuntansi 
sebagai variabel 
independen dan 
Tax Avoidance 
sebagai variabel 
dependen. 

Tidak 
menggunakan 
Komposisi 
Pemilikan Saham 
Institusional, 
Ukuran Dewan 
Direksi, dan 
Kualitas Audit 
sebagai variabel 
independen. 
Melainkan 
menggunakan 
Konservatisme 
Akuntansi, Return 
on Asset, dan 
Sales Growth. 
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No. Nama dan 
Tahun Penelitian 

Judul Penelitian Variabel Penelitian Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

2. Edy Suprianto 
dan 

Arum Kusuma 
Dewi 
(2014) 

Relevansi Prinsip 
Konservatism Wajib 
Pajak Melakukan Tax 
Avoidance Sebelum dan 
Sesudah Pelaksanaan 
International Financial 
Reporting Standarts 
(IFRS)  

Sebelum Pelaksanaan 
IFRS 
Variabel Independen: 
- Konsep Agensi 

(DFL) 
- Konsep Pajak (SIZE) 
- Political Cost 

(INTENSITY)  
Variabel 
Dependen: 
- Konservatisma 

(NOA) 
 
Sesudah Pelaksanaan 
IFRS 
Variabel Independen: 
- Konservatisma 
- Return on Asset 
- Sales growth 
Variabel Dependen: 
- Sengketa Pajak 

(AR/AP) 
 
 
 

Konsep agensi tidak 
berpengaruh positif 
terhadap konservatisma 
akuntansi, konsep pajak 
terbukti berpengaruh 
positif terhadap 
konservatisma akuntansi, 
political cost tidak 
terbukti berpengaruh 
positif terhadap 
konservatisma akuntansi. 
Konservatisma akuntansi 
tidak terbukti 
berpengaruh positif 
secara signifikan 
terhadap sengketa pajak 
penghasilan, Return on 
Asset (ROA) tidak 
terbukti berpengaruh 
negatif secara signifikan 
terhadap sengketa pajak 
penghasilan, Sales 
growth terbukti 
berpengaruh negatif 
secara signifikan  
 

Menggunakan 
Konservatisme 
Akuntansi, 
Return on Asset, 
dan Sales 
Growth sebagai 
variabel 
independen dan 
Tax Avoidance 
sebagai variabel 
dependen. 

Tidak 
menggunakan 
Konsep Agensi, 
Konsep Pajak, 
Political Cost 
sebagai variabel 
independen. 
Melainkan 
menggunakan 
Konservatisme 
Akuntansi, Return 
on Asset, dan 
Sales Growth. 
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No. Nama dan 
Tahun Penelitian 

Judul Penelitian Variabel Penelitian Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

    terhadap sengketa pajak 
penghasilan, 
konservatisma akuntansi, 
Return on Asset, dan 
Sales Growth terbukti 
secara simultan 
berpengaruh signifikan 
terhadap sengketa pajak 
penghasilan. 
Penggunaan prinsip 
konservatisma akuntansi 
sebelum dan sesudah 
pengumuman 
pengadopsian 
International Financial 
Reporting Standards 
(IFRS) tidak terbukti 
berbeda. 
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No. Nama dan 
Tahun Penelitian 

Judul Penelitian Variabel Penelitian Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

3. I Gusti Ayu Cahya 
Maharani 

dan 
Ketut Alit 
Suardana 

(2014) 

Pengaruh Corporate 
Governance, 
Profitabilitas, dan 
Karakter Eksekutif pada 
Tax Avoidance 
Perusahaan Manufaktur 

Variabel Independen: 
- Kepemilikan 

Institusional 
- Proporsi Dewan 

Komisaris 
Independen 

- Kualitas Audit 
- Komite Audit 
- Return on Asset  
- Resiko Perusahaan 

 

Variabel 
Dependen: 
-  Tax Avoidance  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proporsi Dewan 
Komisaris, Kualitas 
Audit, Komite Audit 
yang merupakan proksi 
dari Corporate 
Governance dan ROA 
yang merupakan proksi 
dari profitabilitas 
berpengaruh negatif. 
Risiko perusahaan yang 
merupakan proksi dari 
karakteristik eksekutif 
berpengaruh positif. 
Kepemilikan Insitusional 
yang merupakan proksi 
dari Corporate 
Governance tidak 
berpengaruh terhadap 
tindakan Tax Avoidance. 

Menggunakan 
Return on Asset 
sebagai variabel 
independen dan 
Tax Avoidance 
sebagai variabel 
dependen. 

Tidak 
menggunakan 
Kepemilikan 
Institusional, 
Proporsi Dewan 
Komisaris 
Independen, 
Kualitas Audit, 
Komite Audit, 
dan Resiko 
Perusahaan 
sebagai variabel 
independen. 
Melainkan 
menggunakan 
Konservatisme 
Akuntansi, Return 
on Asset, dan 
Sales Growth. 
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No. Nama dan 
Tahun Penelitian 

Judul Penelitian Variabel Penelitian Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

4. Calvin Swingly 
dan 

I Made Sukartha 
(2015) 

Pengaruh Karakter 
Eksekutif, Komite 
Audit, Ukuran 
Perusahaan, Leverage , 
dan Sales Growth pada 
Tax Avoidance 

Variabel Independen: 
- Karakter Eksekutif 
- Komiite Audit 
- Ukuran perusahaan 
- Leverage 
- Sales Growth 

 

Variabel Dependen: 
- Tax Avoidance 
 

Risiko perusahaan yang 
merupakan proxy dari 
karakter eksekutif 
berpengaruh positif pada 
tax avoidance. 
Jumlah komite tidak 
berpengaruh pada tax 
avoidance. 
Total aset yang 
merupakan proxy dari 
ukuran perusahaan 
berpengaruh positif pada 
tax avoidance. 
Leverage berpengaruh 
negatif pada tax 
avoidance 
Sales growth tidak 
berpengaruh pada tax 
avoidance. 
  

Menggunakan 
Sales Growth 
sebagai variabel 
independen dan 
Tax Avoidance 
sebagai variabel 
dependen. 

Tidak 
menggunakan 
Karakter 
Eksekutif, 
Komiite Audit, 
Ukuran 
perusahaan, dan 
Leverage sebagai 
variabel 
independen. 
Melainkan 
menggunakan 
Konservatisme 
Akuntansi, Return 
on Asset, dan 
Sales Growth. 
 

Sumber: diolah oleh peneliti (2015). 
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2.3. Kerangka Konseptual 

 Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat seperti 

dalam gambar dibawah : 

Gambar 2.1. 
Kerangka Konseptual 

 

    
Variabel 

  
Variabel  

    
Independen 

  
Dependen 

           
Sebelum 

IFRS 
  

          
   

  
          

     H1   Konservatisme Akuntansi   
   

Sesudah 
IFRS 

      (X1)   
   

  
          H2 

  
  

          
              

    
      

 

 

    

    
Return On Asset   H3 Tax Avoidance 

    
(X2) 

  
(Y) 

    
      

  
    

           
        

  H4 
  

    
      

    
    

Sales Growth 

    
    

(X3) 

    
    

      

     
Sumber: diolah oleh peneliti (2015). 

 

2.4.     Hipotesis Penelitian 

2.4.1. Perbedaan Konservatisme Akuntansi Sebelum dan Sesudah 

Pelaksanaan IFRS 

  Pengadopsian International Financing Standards Report (IFRS) sebagai 

pedoman dalam penyusunan laporan keuangan merupakan wujud adanya 

penolakan dan kritik terhadap konservatisme akuntansi. Prinsip yang digunakan 

IFRS adalah fair value, hal ini yang menyebabkan tidak sejalan dengan 
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konservatisme akuntansi. Prinsip fair value lebih menekankan pada relevansi, 

sedangkan konservatisme lebih menekankan pada reliabilitas. 

  Hellman (2007) melihat konservatisme lebih sebagai suatu sikap yang 

tidak konsisten untuk diterapkan pada semua jenis masalah akuntansi. Menurut 

Proposal Konvergensi IFRS oleh IAI (2008), Indonesia mulai mengumumkan 

untuk pengadopsian IFRS ditahun 2008. Tahap adopsi sendiri dilaksanakan dari 

tahun 2008 sampai tahun 2010, tahun 2011 merupakan tahap persiapan akhir 

dalam pengadopsian dan akan diimplementasikan pada tahun 2012. Pengadopsian 

IFRS secara otomatis akan mempengaruhi implementasi konsep konservatisme 

akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H1 :  Terdapat perbedaan penggunaan prinsip konservatisme akuntansi pada 

laporan keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan International 

Financing Standards Report (IFRS). 

2.4.2. Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance 

  Untuk merumuskan hipotesis, penelitian ini menggunakan teori akuntansi 

positif yang mendasarkan pada teori keagenan untuk menjelaskan dan 

memprediksi pemilihan prosedur akuntansi tertentu oleh manajer perusahaan 

untuk tujuan tertentu (Jensen and Meckling, 1976). Kecenderungan manajer untuk 

meminimalkan jumlah pajak penghasilan pada tahun berjalan, dapat dilakukan 

dengan memilih prosedur dan metode akuntansi yang menurunkan besar laba kena 

pajak. Prinsip konservatisme akuntansi diartikan sebagai pencatatan aktiva milik 

perusahaan dengan harga yang lebih rendah daripada harga perolehannya (cost) 
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atau mencatat hutang lebih tinggi (over-stated), selain itu mengakui kemungkinan 

rugi yang terjadi namun tidak mengantisipasi laba yang belum direalisasi (tidak 

diakui sebagai pendapatan periode itu) (Sugiono, dkk, 2010). Keadaan ini memicu 

perhitungan besar pajak menurut Wajib Pajak lebih rendah. Berdasarkan uraian 

tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Konservatisme Akuntansi berpengaruh terhadap tax avoidance pada  

   perusahaan manufaktur. 

2.4.3. Pengaruh Return on Asset terhadap Tax Avoidance 

  Semakin tinggi nilai ROA, bisa berarti bahwa perusahaan telah efisien 

dalam menciptakan laba dengan cara mengolah dan mengelola semua aset yang 

dimilikinya (Salim, 2010: 85). Apabila ROA meningkat berarti profitabilitas 

perusahaan meningkat, sehingga dampak akhirnya adalah peningkatan 

profitabilitas yang dinikmati oleh pemegang saham (Suad Husnan, 1998: 340). 

ROA berasosiasi dengan motivasi untuk mempraktikkan akuntansi lebih 

konservatif. Motivasi tersebut erat kaitannya dengan kepentingan manajemen. 

Semakin rendah tingkat profitabilitas, maka akuntansi perusahaan semakin 

konservatif (Jamaluddin, 2011: 40). Rendahnya tingkat profitabilitas menunjukan 

rendahnya laba yang dihasilkan perusahaan. Rendahnya laba berpengaruh 

terhadap rendahnya biaya pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Berdasarkan 

uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :  

H3 : Return On Asset berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan  

  manufaktur. 
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2.4.4. Pengaruh Sales Growth terhadap Tax Avoidance 

 Menurut Fabozzi (2000: 881) menyatakan bahwa sales growth adalah 

perubahan penjualan pada laporan keuangan pertahun. Pertumbuhan penjualan 

(growth) memiliki peranan yang penting dalam modal kerja, dengan mengetahui 

seberapa besar pertumbuhan penjualan, perusahaan dapat memprediksi seberapa 

besar profit yang akan didapatkan (Nugroho, 2011). 

  Kaaro (2004) dalam Suprianto dan Dewi (2014) menemukan bahwa 

tingkat sales growth perusahaan mempunyai pengaruh yang negatif terhadap 

struktur modal. Sales growth atau pertumbuhan penjualan menunjukan tingkat 

penjualan perusahaan, penggunaan variabel sales growth dengan alasan apabila 

pertumbuhan penjualan negatif maka mengindikasikan penurunan dalam kegiatan 

operasi, penurunan kegiatan operasi akan berdampak pada penurunan laba 

perusahaan, penurunan laba mengindikasikan peningkatan penggunaan akuntansi 

menurunkan laba sehingga akan mempengaruhi pelaporan laba akuntansi serta 

besarnya pajak yang harus dibayar menjadi lebih rendah. Berdasarkan uraian 

tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

H4 : Sales growth berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan 

      manufaktur. 

2.5.   Batasan Permasalahan 

 Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dimana pada tahun 2009-2010 

merupakan tahap adopsi, tahun 2011 merupakan tahap persiapan, dan pada tahun 

2012 merupakan tahap implementasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan 

keuangan pada tahun 2010-2011 merupakan periode sebelum pelaksanaan IFRS 
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dan pada tahun 2013-2014 merupakan periode sesudah pelaksanaan IFRS. 

Disamping itu penelitian ini bersumber pada laporan keuangan perusahaan yang 

terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia yang diperoleh melalui www.idx.co.id. 

Dimana data yang ditampilkan berawal dari tahun 2010 hingga tahun 2015. 
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